
أو أمره يأتي : إهنه يقول من عندهم يكن لم لهنه بذاته يقولون : ولالشيخ
الهنسان ويضطر للمعنى تحقيق بذاته ذلك, فكلمة أشبه ما أو أمره ينزل
يتننم بهننا, المعنننى إل يتم ل المعنى لن هو البدع, ما أهل لقول دفعا إليها

السننماوات خلننق ؟ هنفسننه فننالمراد لنفسننه اللننه أضافه فعل بدوهنها, كل
يحتنناج ل السماء إلى هنفسه, ينزل هو السماوات ل, خلق ؟ : بذاته تقول
هننو أي للقضنناء اللننه, يننأتي هنفننس أي هننو أي ينزل دام : بذاته, ما يقول
يخننالف ل قننول إلننى مضننطرون اللننه رحمهننم السننلف جرا, لكننن وهلم

 وهو: (( تعننالى اللننه قننال البنندع, مثل أهننل ابتنندعه لباطل دفعا المراد
: قننولهم إل السلف عن يشتهر لم أهنه تعلمون أل )) كنتم أينما معكم

هننو : هنقننول المبننارك بننن اللننه عبنند قال كما : هذا قالوا بعلمه معهم هو
معهننم فقصنندهم الرض؛ في هو هؤلء يقول : كما هنقول ول بعلمه معهم
هننم الننذي المكان في بذاته, يعني معهم : إهنه قالوا لمن ردا يعني بعمله

البنندع أهل عن الرد عن النظر بقطع الية مدلول إلى رجعنا لو فيه, لكن
أي معهننم فهننو هنفسه إلى خلق الله أضاف  كما)) معهم (( وهو:  قلنا

يلننزم, بننل ل, ل ؟ الرض فنني يكون أن المعية من يلزم هل هنفسه, لكن
بعلمه معنا أهنه لهذا, مع المتناع, اهنتبهوا غاية ممتنع تعالى لله بالنسبة هو

الربوبيننة, لكننن معاهني تقتضيه ما وكل وتدبيره وسلطاهنه وبصره وسمعه
لتوضننيح النننص عن زائد شيء قول, إلى إلى الهنسان تلجأ ظروف هناك
حرفه.  من على والرد النص
فيه الخلف مثل, أصول التسلسل أرأيتم ن عليكم طولنا ولو ن الن أرأيتم
والماضنني, المسننتقبل فنني والماضي, الجننواز المستقبل في المنع ةثلةثة

هننو ؟ التسلسننل الماضنني, تعرفننون فنني والمنننع المسننتقبل في الجواز
المحدةثات, هننل من أيضا, هذا محدث أهنه الواقع تعرفوهنه, لن ل الصحيح

الفعل عن معطل الول في كان أو ؟ فعال يزال ول يزل لم وجل عز الله
فيه تنتهي الذي اليوم سيأتي أو فعال يزال ل وهل واحدة؛ هذه ؟ فعل ةثم

فنني يننزل لننم تعننالى اللننه أن أو اةثنيننن؛ هننذه ؟ شيء كل ويفنى الخلئق
شننك ل الننذي الحننق هننو الثننالث ؟ فعال المستقبل في يزال ول الماضي
وإن فعننل شاء إن لمشيئته تابع فعله لكن فعال يزال ول يزل لم فيه, أهنه

والمسننتقبل الماضي في التسلسل جواز القول: وهو يفعل, هذا لم شاء
النعيم من فيها يحدث أبدا, وما باقية ؟ ل أو أبدا باقية الجنة المتعين؛ هو

اللننه يخبرهنننا لننم الماضنني النار, في له, وكذلك هنهاية ل ما إلى متسلسل
ذلننك, لكننن أشننبه وما والعرش والرض السماوات خلق عن إل وجل عز



لهنننه المخلوقننات هننذه قبننل شنناء مننا يفعننل أن له وجل عز الله أن هنعلم
ربك  إن: (( وجل عز يفعل, وقوله أن يجوز الشيء على قادر, والقادر

عليه دل الذي هو والمستقبل, وهذا الماضي يشمل )) يريد لما فعال
السننلم شننيخ علننى أهنكننر الناس بعض كان والعقل, وإن والسنة الكتاب
ل : هننذا وقنالوا الماضني فنني التسلسننل بجنواز صنرح حينن اللنه رحمه

الخالق, مع الخلق يكون أن لزم الماضي في بالتسلسل قلت يمكن, إذا
إذا ؟ الفاعننل مننع الفعل يكون أن يلزم الحدود, هل أبعد إلى باطل وهذا
سننبقه قنند المفعننول أن الضننروري مننن يلزم, بل ل فعال الله : إن قلت
لكننم: أقول عقلي, فأهنا شيء مريد, هذا فاعل سبقه قد الفعل وأن فعل

السننفار وملئ الفكار وإتعاب فيه النفوس وإتعاب التسلسل في البحث
المننة علننى ودخننل البنندع أهننل بننه قننال حينمننا حنندث إهنمننا هننذا كل منه

غفلة في فالناس واليوهناهنية, وإل الروماهنية الكتب عربت حينما السلمية
ذلننك وأن فعننال يزال ول يزل لم وجل عز ربنا فطرهم, أن على هذا عن

آخر, اهنتبهننوا شيء والفاعل شيء الحوادث, فالمفعولت قدم يستلزم ل
والحكننم والعلننم السنلم الطريننق لوجنندتم فكرتنم لنو المسنائل لهننذه

الباطلننة المشننهورة القولننة إلننى السننلف, واسننتمع طريق ؟ من طريق
والصننلح, يقولننون: طريقننة بالصننلح عرفننوا من كتب في تجدوهنها التي

تكننون كيننف اللننه وأحكننم, سننبحان أعلننم الخلف وطريقة أسلم السلف
يكون أن يجب والحكم العلم أن هنعلم بأسلم, لهننا وليست وأحكم أعلم

فهنني أسننلم السننلف طريقننة أن أقررتننم إذا أهنكننم أيضننا السلم, وهنعلننم
السننلف, ظنننوا طريقننة يفهموا لم حيث أتوا هؤلء والحكم, لكن العلم

وأحاديثهننا الصننفات آيننات أمننام هنكننون التفويض, وأن السلف طريقة أن
قلننت إذا السلفي أن أماهني, يظنون إل الكتاب يعلمون ل الذين كالميين

أعلننم اللننه ؟ وجنناء معنى ما )) صفا صفا والملك ربك  وجاء: (( له
قال ؟ معناه  ما)) العرش على (( استوى أدري؛ ما شرك من فكني

رأيهننم هننذا أدري؛ : مننا قال ؟ معناه )) ما ربك وجه (( ويبقى أدري؛ : ما
أبنندا, السننلف ؟ السننلف مننذهب حقيقننة هننذا السلف, وهننل مذهب في

يليننق وجننه على وجل عز أتى أهنه ربك وجاء هنعرف المعنى : هنعرف يقول
هننذا بجللننه, هنعلننم يليننق اسننتواء لننه بجلله, أن يليق وجها له بجلله, أن

لهنننه أتكلننم أن أسننتطيع ل, ل الكيفيننة عن تسألني المعنى, لكن وهنعرف
التفننويض, يعننني هننو السلف مذهب أن ظنوا لما بهذا, هم علم لي ليس

وأحكننم, وهنحننن أعلننم الخلننف : طريقننة والكيفية, قننالوا المعنى تفويض



يفهننم ل فالنذي المعننى يفهمنون ل أهنهنم السنلف منذهب كان إذا معهم
خاطئننة فهمننه كننان هننذا, وإن في شك يفهم, ل الذي من أحسن المعنى

المعنناهني, إةثبات السلف لهم: طريقة هنقول أهننا سليمة, إل طريقتهم لكن
":  وأحاديثهننا الصننفات آيننات فنني عنهننم, يقولننون متننواتر مشهور وهذا

السننلف عليهننا اتفننق التي الجملة  هذه" كيف بل جاءت كما أمروها
:  وجهين من المعنى يثبتون أهنهم على تدل
بهننا أتننى تعننالى الله أن هنعلم جاءت, وهنحن كما : أمروها قالوا : أهنهم أول

. جوفاء ألفاظا لتقرأ هي معاهني, ما لةثبات بها أتى ورسوله
الكيننف هنفنني المعنننى, لن أصننل ةثبنوت على يدل كيف : بل : قولهم ةثاهنيا
والكيفينة موجنود المعننى أصنل القنول, فنإذا من لغو بموجود ليس عما

 ": قننال السننتواء عن سئل حينما قال الله رحمه مالك مجهولة, والمام
واجججب به واليمان معقول غير والكيف مجهول غير الستواء
قالوا المعاهني يثبتون ل السلف أن ظنوا لما هم"  بدعة عنه والسؤال

أو السننلف علننى كنناذبين تكوهنننوا أن : إمننا لهننم هنقول وهنحن أسلم؛ : إهنها
السننلف عننن هذا فكلمهم هذا؛ عن تخرجون مذهبهم, ل بحقيقة جاهلين

السلف, وكلهما على الكذب أو علم بل القول إما وهو ظلم من يخلوا ل
مننذهب : إهنننه قننالوا الننذي الكلم هننذا فنني للسننلف ظننالمون ظلم, فهم
السلف.  

...: السائل
معناها, لهنننه في وقصرهنا بلزمها فسرهناها العلم : بمعنى قلنا : إذاالشيخ
كننثير ابننن ذلك ذكر كما ذلك وغير وسلطاهنه وبصره وسمعه بعلمه معهم

العلننوم جننامع فنني أيضننا رجننب ابننن ذكننر قنند الله, و رحمه تفسيره في
مننن الربوبيننة تقتضننيه ما بكل بل فقط بالعلم معهم ليس والحكم, يعني

. ذلك وغير وسلطان وقدرة وبصر وسمع علم
إحاطننة أشننمل ومقتضياتها, فهنني لزمها من شيء, والعلم : المعية ةثاهنيا

: يقولننون الننذين القننوم أولئك لقول ردا بالعلم يفسروهنها ومعنى, لكنهم
معنننى لهننا : المعيننة لننه تقننول عننندما المكننان, والعننامي هنفس في معنا

فنني النوقت ذلك في الشديدة يفهم, والحملة ل ولزمها مقتضاها والعلم
السننهل المعنننى بهننذا أتننوا المعيننة, فلننذلك لتحريف بالنسبة الئمة زمن
قرب.  عن الهنسان يتصوره الذي

؟ كفرا التأويل يكون : متى الطالب
لننه ةثننوب, هننل لبننث تعننني خبرة : أكلت فقلت ةثوبك لبست : إذا الشيخ



لهننه كفنر فهننو شننرعا ول لغنة ل وجنه لنه ليننس التأويل كان إذا ؟ وجه
هنوعان:  الصفات : جحد هنقول تكذيب, ولهذا

: قائننل قننال لننو كفننر أهنننه شننك فل تكذيبا كان تكذيبا, إن وإما تأويل إما
العننرش علننى يسننتوي لننم  إهنه)) استوى العرش على (( الرحمن

علننى اسننتوى : هنعم قال مكذب, لو لهنه : كفر هنقول ؟ هنقول كذب, ماذا
للتأويننل كننان إن ينظر تأويل, ةثم : هذا استولى, قلنا معنى لكن العرش
إن رددهننناه, لكننن عليننه ينندل لننم به, وإن أخذهنا دليل عليه دل إن مساغ

يكفر.    فإهنه مساغ له يكن لم وإن يكفر لم مساغ له كان
. وجل عز الله قال ةثم

لل : القارئ جج عع تت عس تي تها ((  تن جب جذي للجج تن ل ا لنججو جم عؤ تهججا لي تن جب جذي للجج لنججوا توا تم آ
تن لقو جف عش تها لم عن تن جم لمو تل عع تي تها تو لن قق تأ تح عل لن تأل ا تن جإ جذي لل تن ا لرو تما جف ي لي

جة تع لسا جف ي ال لل تل لد تضل جعي ] .18)[الشورى:) تب
: )) يقولجون بهجا يؤمنون ل الذين بها  " (( يستعجل: الشيخ 

بهننا: يعننني  يسننتعجل)) " آتيججة غير بأنها منهم ظنا ؟ تأت ي متى
ول عليهننا حرصا ذلك ليس ؟ تكون متى ؟ هي يقولون: أين يستعجلوهنها

: لها, يقولون وإهنكار لها استبطاء الخير, ولكنه من فيها يكون فيما رغبة
تذا:  وجننل عننز اللننه قننال كمننا ؟ تقولون التي الساعة وين جإ تو تلى ((  عت لت

عم جه عي تل تنا تع لت تيا لت آ تنا يي تن تما تب عم تكا لهجج تت لج لل لح عن جإ للوا تأ لتججوا تقججا عئ تنججا ا جئ تبا جببآ
عن عم جإ لت تن لكن جقي جد لهنننه مشننبهون ملبسننون بهذا ] وهم25)[الجاةثية:) تصا
تقل لم القيامة, فالرسل يوم الدهنيا, يأتون في يأتون : إهنهم لهم يقل لم

القيامننة: يننوم إل يبعث ل مات من أحياء, لهنه وأهنتم سيأتون آبائكم : إن
)) تبعثججون القيامجة يججوم إنكم ثم لميتون ذلك بعد إنكم (( ثم
لعيسى.  جاء كما الرسل آيات من آية تكون أن إل اللهم

فاسننمع آمنننوا الننذين ) أمنا) بها يؤمنون ل الذين بها (( يستعجل
(( خائفون))  مشفقون آمنوا " (( والذين ؟ عنهم الله يقول ماذا

والشننفاق: مشننفقون آمنننوا  الننذين") ) الحججق أنها ويعلمون منها
وجننه علننى وليننس تقريننبي بننالخوف لننه المؤلننف الخوف, وتفسير أشد

منها, لهنهننم خائفون منها وزيادة, مشفقون خوف الشفاق التحديد, لن
ا الحنق أهنها يعلمون العظنام, سنتكون الهنوال سنتقوم, وسنتكون وأهنه
الكتنناب فنني ذكننر منا الرض, وكننل المنفننوش, وسننتدك كالعهن الجبال
مشننفقون بننه مؤمنننون آمنننوا الننذين فإن الخرة في يكون مما والسنة

منه. 



(( فجج ي ))  يجججادلون يمارون الذين إن " (( أل:  تعالى الله قال
التنننبيه منها استفتاح, الفائدة  أل: أداة") ) بعيد ضلل لف ي الساعة
قنوله مثنل للتوكيند إن, وإن غالبنا بعندها تأتي والعناية, ولهذا والتحقيق

)) يحزنون هم ول عليهم خوف ل الله أولياء إن (( إل:  تعالى
أداة أل ) فننإذا) يشججعرون ل ولكججن المفسججدون هم إنهم (( أل

والعناية.  والتحقيق, هنعم والتنبيه التوكيد تفيد استفتاح
) إن) بعيججد ضججلل لفجج ي السججاعة ف ي يمارون الذين إن (( أل

داخلننة التوكينند  لم)) بعيججد ضلل (( لف ي:  قوله في واللم للتوكيد
لن الهدى عن بعيد ضلل لفي  أي)) بعيد ضلل (( لف ي الخبر على

ون قرب, وقند عن الهنسان ويهتدي قريبا يكون قد الضلل فل بعيندا يك
تتي بعد إل بالله والعياذ يهتدي لل تتي.   ا لل وا

: يقولننون يستعجلوهنها الساعة منكري : أن الكريمة الية هذه فوائد من
تذا:  وجننل عننز قننال كمننا الهنكننار ؟ : مننتى بقولهم والمراد ؟ متى جإ تو  ))

تلى عت عم لت جه عي تل تنا تع لت تيا لت آ تنا يي تن تمججا تب عم تكججا لهجج تت لج لل لح عن جإ للوا تأ لتججوا تقججا عئ ا
تنا جئ تبا عن جببآ عم جإ لت تن لكن جقي جد ] .25)[الجاةثية:) تصا

: لقننوله منهننا خننائف بالسنناعة المننؤمن : أن الكريمننة اليننة فوائد ومن
يعننني منهننا مشننفقون ) ولكنهننم) منها مشفقون آمنوا (( والذين

خننوف فقننط, بننل ذعننر خننوف لها, ل العمل على يحملهم خوفا خائفين
فل الننذعر مجننرد النافع, وأمننا الخوف هو لها, وهذا العمل على يحملهم

. يكفي
لن الخننوف جنناهنب ترجيننح إلى : الشارة الكريمة الية هذه فوائد ومن
فيها اختلف المسألة الساعة, وهذه من يخافون الذين امتدح تعالى الله

الخننوف جنناهنب الهنسان يغلب أن أفضل والمعارف: أيما السلوك أرباب
يكججون أن " ينبغجج ي:  الله رحمه أحمد المام فقال ؟ الرجاء جاهنب أو

غلننب إن , لهنننه" صاحبه هلك غلب فأيهما واحدا ورجائه خوفه
جاهنب غلب الله, وإن رحمه من القنوط في الهنسان وقع الخوف جاهنب

الهنسان, وقننال على خطر الله, وكلهما مكر من المن في وقع الرجاء
المعصننية إرادة عند يعني السيئ العمل إرادة عند : ينبغي العلماء بعض

جاهنب يغلب أن الطاعة فعل فيها, وعند يقع لئل الخوف جاهنب يغلب أن
جنناهنب يغلننب لننم إذا بالمعصننية الهننم عننند جنندا, لهنننه جيد وهذا الرجاء؛
اهنب يغلنب لنم إذا الطاعنة فعنل فيها, وعنند وقع الخوف لنم الرجناء ج
الخننوف الجنناهنبين أحنند تغليننب : إن هنقننول الطاعننة, فعليننه علننى ينشط



جنناهنب يغلننب بالمعصية الهم حال الشخص, في حال إلى يرجع والرجاء
مننن يقنننط الرجنناء, لئل جنناهنب يغلننب الطاعننة فعننل حال الخوف, وفي

هذا رجائه الرجاء, ويكون جاهنب الله, فيغلب روح من وييأس الله رحمة
يكننون بننالله رجنناءه فننإن الطاعننة فعننل لننه الله يسر لما أهنه على مبنيا

. قولن هذان به؛ ظنه حسن عند تعالى الله وأمكن, فيكون أعظم
حننتى الرجاء جاهنب يغلب الجل ودهنو المرض حال : في الثالث القول 

جنناهنب يغلننب الصننحة حال وجل, وفي عز بالله ظنه محسن وهو يموت
البطننر مننن شيء عنده يكون فإهنه صحيحا كان إذا الهنسان الخوف, لن

هنننا بالواجبننات, فيغلننب والتهنناون المعاصنني علننى يقنندم وربما والشر
فيهمججا مغبججون ( نعمتانالحننديث:  فنني جنناء الخوف, ولهننذا جاهنب
: هنعمتننان يقولننون العننوام  وعند) والفراغ الصحة الناس من كثير

صننحيح, هننو مننا هذا الوطان؛ في والمن البدان في الصحة مجحودتان
الصججحة النججاس مججن كججثير فيهمججا مغبججون ( نعمتججانالصننحيح: 
ن  ولنم) والفراغ ه إل فارغنا يك فارغنا يكنون ل الفقينر غنني, لن لهن

فيهمننا مغبننون الننناس من كثير النعمتان ويكتسب, فهاتان ويكدح يعمل
يغلننب المننرض حننال فنني : هننو ةثننالث قننول هذا فيهما, إذن يربح ل لهنه

القننول الخننوف, ولكننن جنناهنب يغلننب الصننحة حننال الرجاء, وفنني جاهنب
فليغلنب بالمعصنية هنم : إذا الثناهني القنول هنو إلينه أشرهنا وما الوسط

. الرجاء, هنعم جاهنب فليغلب الطاعة فعل الخوف, وإذا جاهنب
السننواق فنني هنننازل كتاب الساعة, فيه عن تحدةثنا لما : بالنسبةالطالب
أحنناديث علننى يستند الكتاب السلم, وهذا مدة هنهاية تاريخ عن يتحدث

الصغرى الن: العلمات كتب ةثلث اللباهني, وهنزلت الشيخ صححها أقلها
خننروج بعد تقع أحداث تسمى هذه منها بقي خرجت, والذي يقول: كلها

أي الخضننراء المننروج وتعننود الفننرات كنننز الكبرى, مثل العلمات بعض
بعننض مننن مزكى الكتاب طبعا ن الكتاب في أيضا العرب, ويذكر جزيرة
اللبناهني, حسننها  أو... صنحيحة فيهنا النتي والحناديث ن الزهنر علماء

اللننه صلى النبي عن حديث في ورد العرق حصار فيه بأحاديث ويستدل
 وله... السلم لشيخ بكلم الجراء, ويأتي بحديث وسلم, ويستدل عليه
هننذا سننلك مننن أول لسننت قننال: أهنننا عليننه رد مننن على رد ةثالث كتاب

العلننم, أهل من عساكر, وكثير وابن رجب ابن وأيضا حجر ابن المسلك
: يقننول هننو ؟ علنني تنكننرون الباب, فلمنناذا هذا في تكلموا والسيوطي

السلم, وقنند أمة وتنتهي سنة وستين ةثمان أو سنة سبعين  عليها باقي



وتعنالى, سننبحاهنه اللنه فعننند السناعة علم قليل, أما تنقص أو قليل تزيد
السلم. ؟ أمة عمر وهذا

صننريحة آيننة للمتشابه, عندهنا وإتباع ودجل كذب هذا أن شك : ل الشيخ
إل لوقتهججا يجليها ل رب ي عند علمها إنما (( قلالشمس:  مثل
يسججألونك بغتة إل تأتيكم ل والرض السماوات ف ي ثقلت هو

يجينء ) كنرره, كينف) الله عند علمها إنما قل عنها حف ي كأنك
يزول السلم أن بمعنى السلمية المة عمر أما أعلم؛ : أهنا يقول واحد
غيننر إهنننه يقننول وقنند ممكننن : أهنننه قائننل يقننول قد فهذا المدة هذه بعد

يقننال ل حتى الخلق شرار على يكون الساعة قيام به, لن العلم ممكن
يجنب هنذا باطل, وكل هذا منه, فكل علم عندهنا ما هذا الله, لكن : الله

سننندها فنني أول فينظر بها يستدل التي الحاديث وينكر, وأما يكذب أن
صننحيحا, البخنناري يكننون فلن أو فلن صننححه مننا كننل وصحتها, وليس

التعليننق ذكر قالوا: إذا كما بصحتها يجزم هو تعاليق يذكر قد الله رحمه
المحنندةثين, إمننام ضننعيفة هنني ذلننك عنننده, ومننع صحيح فهو به مجزوم

دللتهننا, فل فنني ينظننر صننحيحة وصارت صحتها في النظر تم وةثاهنيا: إذا
وسننلم عليننه اللننه صننلى النننبي عننن الصننحيحة الحاديث تدل أن يمكن

السنننة, وقننول فنني صننريح هننو مننا وبخلف القننرآن فنني جاء ما بخلف
علننى  ينندل) دينكم يعلمكم ( أتاكموسلم:  عليه الله صلى الرسول

الساعة.    بقيام لحد علم ل بأهنه هنؤمن أن ديننا من أن
.  تعالى الله قال ةثم

له : القارئ لل فف (( ال جطي جه تل جد تبججا جع لق جب لز عر عن تيجج لء تمجج تشججا تو تي لهجج قي تو جو تقجج عل ا
لز جزي تع ].19)[الشورى:) ال

مبتدأ أيضا وهي استئنافية  الجملة)) بعباده لطيف (( الله:  الشيخ 
وخننبر, ومعنننى مبتنندأ أهنننه يخفننى  ل)) بعبججاده لطيججف (( اللهآيننة, 

لنه يخطنر ل منا التيسنير منن له بالعبد, فيقدر يلطف الذي هو اللطيف
اللطيف " وهوالنوهنيننة:  فنني اللننه رحمننه القيننم ابننن بال, قال على

ه يرفنق به  لطيف" ولعبده بعبده بعبنده المنر, لطينف لنه وييسنر ب
: وجننل عننز قال اللطف, كما فيه يكون ما الخارجية المور من له يقدر

تيسننير عننن كنايننة تعتبر اللطافة ) إذا) يشاء لما لطيف رب ي (( إن
عباده.   من شاء لمن المر وتسهيل المر
اللننه الفنناجر  حتى" وفاجرهم )) برهم " (( بعبادهيقول:  هنا لكن

المطننر, عليننه ينننزل العننام, ولهننذا بننالمعنى بننه لطيف هنعم ؟ به لطيف



وجننل عننز آخننره, فننالله إلننى الشننرور عنهننم النبات, وينندفع لهم وينبت
مسننتمر خنناص لطف بالبر لطفه والفاجر, لكن البر كلهم بالعباد لطيف

وامتحان, ابتلء يكون عام لطف بالفاجر الخرة, ولطفه وفي الدهنيا في
صننلى النننبي قننال بننه, كمننا الله لطف بما فجورا الفاجر به يزداد وربما

لججم أخججذه إذا حججتى للظججالم ليملجج ي الله ( إن:  وسلم عليه الله
 ). يفلته

" بمعاصججيهم جوعججا يهلكهججم لججم )) حيججث بعباده " (( لطيف
: تعننالى لقننوله توطئننة جوعننا يهلكهننم لننم : حيننث بقننوله فسننرها وإهنما

العطاء, ومنننه بمعنى يعطي, فالرزق أي ) يرزق) يشاء من (( يرزق
تذا:  تعننالى قننوله جإ تو تر ((  تض تة تح تم عسجج جق عل للججوا ا عو تبججى لأ عر لق عل تمى ا تتججا تي عل توا

لن جكي تسا تم عل عم توا له لقو لز عر ] أي: أعطوهم. 8) [النساء:) تفا
يشنناء ومننا  من" يشاء ما منهم كل )) من يشاء " (( من:  يقول

(( من:  بقوله عنه عبر رزق, المرزوق وفيها مرزوق فيها المسألة لن
" ما:  بقوله الشارح قدره للعقلء, والمرزوق التي بمن  فأتى)) يشاء
(( مججن:  بقوله الله عنه عبر ومرزوق, المرزوق رزق لدينا  إذا" يشاء
يشنناء؛ بقننوله: مننا المفسننر وقنندره بننه للعلننم حذف  والرزق)), يشاء
عنتعالى:  قوله هذا وهنظير تم تن ((  لد تكا جري تة لي تل جج تعا عل تنججا ا عل لج له تع تهججا تلجج جفي

لء تما تشا عن تن تم لد جل جري تننرد يشنناء؛ : مننا وقننوله ] طيننب18) [السراء:)  لن
الشننياء هننذه هل أسألكم بالمشيئة, وأهنا معلقة أشياء القرآن في كثيرا

؟ بالحكمننة مقروهنننة لمشننيئة أم مجننردة لمشيئة هي بالمشيئة المعلقة
إل يفعننل ل أفعنناله فنني وتعننالى سننبحاهنه اللننه هننذا, لن الثنناهني, يتعيننن

ا اللنه إلنى مضنافا وجندت منا لحكمة, كنل أهننه فناعلم بالمشنيئة معلق
إل تشججاءون (( ومججاوتعالى:  تبارك قوله ذلك بالحكمة, دليل مقرون

إلننى إشننارة هننذا ) ففي) حكيما عليما كان الله إن الله يشاء أن
بقلبننك, كلمننا وحكمننة, فخننذها علم عن صادرة وجل عز الله مشيئة أن

بمشننيئة معلننق الشننرعية اللننه أحكننام أو اللننه أفعننال مننن شيئا وجدت
وغيرهننم: إن الجهميننة مننن قننال لمن بالحكمة, خلفا مقرون أهنه فاعلم
بالحكمة.  مقروهنة وليست المشيئة لمجرد تعالى الله أفعال

ذي الضننعيف, يعننني ضنند  القننوي)) العزيججز القوي (( وهوطيننب: 
قننوة لنندينا أهنفسنننا, هننل ضننعف, ولنسننأل يلحقهننا ل التي الكاملة القوة
قوتننا ل, وهنل ؟ تسننتمر الناقصننة قوتننا ل, وهنل ل, ةثننم ل, ةثم ؟ كاملة

((وجل:  عز الله قول إلى ل, واسمع ؟ ولدهنا حين من لنا ةثابتة الناقصة



بعججد مججن جعججل (( ثم واحد  هذا)) ضعف من خلقكم الذي الله
حننال  هكننذا)) وشججيبة ضججعف قوة بعد من جعل ثم قوة ضعف

الننتي التامننة القننوة ذو القننوي هو وجل عز منها, الرب مفر ول الهنسان
(( مججن:  وقالوا بقوتهم فخروا حين عاد إلى تزال, واستمع ول تزل لم

الذي الله أن يروا لم (( أو:  وجل عز الله  فقال)) قوة منا أشد
: الن أمريكننا قننالت أكننبر, لننو ) اللننه) قوة منهم أشد هو خلقهم
الن خلقكننم, أهنتننم الننذي اللننه ؟ هنقننول  منناذا)) قوة منا أشد (( من

والعقننول, لن والقنندرة القننوة لسلبكم الله شاء ضعفاء, ولو مخلوقون
الذين الدول من غيره قوة, وكذلك منكم أشد خلقكم, هو الذي هو الله

الننذي وجننل عننز العبنناد رب فننوقكم : إن هنقننول المادية بقوتهم يعتزون
القننوة تفننتيت يكننون قوة, وقنند منكم أشد فهو شيئا تكوهنوا ولم خلقكم

؟ قبننل مننن العالم يهدد أليس السوفيتي التحاد القوة, أرأيتم هنفس من
لنندينا المريكنني: إن النندفاع وزيننر قننال حيننن رئيسننهم قننال قنند أليننس

إذا : ولكنهننا رئيسننهم لننه فقننال موسننكو بهننا هنضننرب أن يمكن صواريخ
أن قبننل الننروس دمرهننا ؟ راحننت أمريكننا, ويننن تجد لم لمريكا رجعت

فتته السوفيتي التحاد بالقوة, الن الروس, تفاخر إلى صواريخهم تصل
اللننه أمريكا, هنسأل يفتت أن على قادر هذا على داخل, والقادر من الله
ول القنوة الكامنل القنوي هنو الله أن هذا, فالمهم على يفتتها, قادر أن

ضعف, طيب.  يلحقها أن يمكن
القننوة يقابل الذي وعجز, ما ضعف وقوة, وهناك قدرة فائدة: هناك هنا
 ؟

: الضعف, الطالب
يقابننل الننذي  ومننا)), ضججعفا قوة بعد جعل (( ثم ؟ : الدليلالشيخ
تماالعجز, الدليل:  ؟ القدرة تو تن ((  له تكا لل له ال تز جج عع لي عن جل لء جم ع ي جفجج ي تشجج

جت توا تم لس جض جف ي تول ال عر ل
ت له ا لن تن جإ ممججا تكا جلي مرا تع جدي ]44) [فنناطر:) تقجج

؟ وأكمننل أشنند  أيهمننا)) قججديرا (( عليماقويا, قننال:  : عليما قال ما
ا يوصف ل القدرة بحسبه؛ شيء : كل هنقول الرادة, فالجندار ذوو إل به
: تقننول وغيرهننم الرادة ذوو بها يوصف والقوة قدير؛ : إهنه تقول ل مثل

ل.  ؟ : قديرة تقول قوية, لكن قوي, والحجارة الجدار
امتحنننا قويا, فلننو قادر كل ليس لهنه أخرى جهة من أكمل طيب, القوة

يقلننه أن عننن عجز يحمله أن الحجر, فأراد هذا احمل وقلنا منكم واحدا
قننادر, لهنننه ل, غير ؟ قادر غير ول قوي غير : هذا هنقول الرض, هل عن



ذراعيننه عننن فكشف الحجر هذا احمل لخر قلنا يزحزحه, ولو عجز, لم
غيننر ؟ قننادر غيننر أو قننوي : غيننر هنقول  ماذا... تعسر مع لكن حمله ةثم

ه الن قنادر قوي, هنو هنذه منن القنوة قنوي, فصنارت غينر لكننه حمل
ضعف.  بل الشيء على القدرة هي أكمل, لهنها الناحية

 العزيننز: يعننني)) العزيججز القججوي (( وهو:  وجننل عز الله يقول هنا
ةثلةثننة إلننى اللننه عننزة الله رحمهم العلماء قسم أمره, وقد على الغالب
القدر: يعننني المتناع, ةثلةثة, عزة وعزة القهر وعزة القدر : عزة أقسام

ادر عزينز, يعنني : هنذا العنرب قول له, ومنه هنظير ل عظيم قدره أن هن
بهننذا ترد ما أكثر الغلبة, وهذا القهر: يعني القدر, عزة عزة الوجود, هذا

العججزة (( وللهتعننالى:  قننوله الغننالب, ومنننه بمعنننى المعنى, فالعزيز
رجعنججا (( لئججنالمنننافقين:  قول على ) ردا) وللمؤمنين ولرسوله

)) . الذل منها العز ليخرجن المدينة إلى
عليننه ويمتنننع وجل عز السوء عليه يمتنع أهنه يعني المتناع الثالث: عزة

عليهم, ومنه يمتنع ولكنه بالنقص يصفوهنه أن المجرمون النقص, يحاول
المعناول فيها تؤةثر ل التي صلبة عزاز, يعني: شديدة أرض : هذه قولهم

: عننزا, فيحننذفون يقولننون العامننة هنحننن لغتنننا عزاز, وفي يقولون: إهنها
اللنه أسننماء منن العزيننز إذا طيب صلبة؛ عزا, يعني الثاهنية: أرض الزاي

المتناع؛ القدر, وعزة القهر, وعزة عزة معاهني: الول ةثلث له وجل عز
:  القيم ابن قال وجل عز لله ةثابتة هذه كل

ذي جنججاب يججرام أنججى    جنججابه يججرام فلججن العزيججز " وهججو
السلطان

 صفتان هذه ش يء يغلبه    لم الغلب القاهر العزيز وهو
    معان ثل ث حينئذ فالعز    وصفه ه ي بقوة العزيز وهو

 النقصان عادم وجه كل من   سبحانه له كملت الت ي وه ي
كمننل والغلبننة القوة بين جمع الغالب, وإذا وهو القوي هو وجل عز الله

كننان لننو يغلب, أرأيتم ل ولكن قويا يكون من الناس من السلطان, لن
تيغلننب لكنننه الحصا قوة جدا قوي رجل هناك ييغلننب, ؟ ييغلننب أو جبننان, 
القججوي (( وهوالسلطان,  كمل والعزة القوة اجتمعت جبان, إذا لهنه

  غدا يأتي الله شاء آخره, إن  إلى)) العزيز
!  التهديد... ؟ تفيد وأهنها استفتاح أداة أل أن لنا : سبقالشيخ

: التنبيه,الطالب
التوكيد تفيد التي الستفتاحية أل مثال ؟ التنبيه, مثاله تفيد : وأهنهاالشيخ



؟ والتنبيه
)) يحزنون هم ول عليهم خوف ل الله أولياء إن (( أل: الشيخ
لف ي الساعة ف ي يمارون الذين إن (( ألمعنا:  التي اليات وفي

) ) بعيد ضلل
معنى ) ما) يشاء من يرزق (( الله:  وتعالى تبارك الله : قالالشيخ
 ؟ يرزق

: يعطي.الطالب
هننل المشيئة, ولكن إةثبات  فيه)) يشاء (( من: يعطي, وقوله: الشيخ
؟ آخننر بشننيء مقروهنة مشيئة أهنها أو مشيئة مجرد وجل عز الله مشيئة

إعداما.  أو إيجادا تقتضيه والحكمة إل شيئا يشاء ل إذ بالحكمة, هنعم
 قنول... ؟ بالحكمنة مقروهننة اللنه مشيئة أن على الدليل هو : ماالشيخ
كججان اللججه إن اللججه يشججاء أن إل تشججاءون (( ومججا:  تعننالى اللننه

أو إيجننادا تقتضننيه الحكمننة مننا إل يشنناء فل ؟ ) يعننني) حكيما عليما
برحمته, وأن وإياكم يشملنا أن تعالى الله الموفق, هنسأل إعداما. والله

ويرضى.  يحب لما وإياكم يوفقنا
 


